
11.10.2020 Jersey Nr.41 

        W  NASZEJ WSPÓLNOCIE - BIULETYN 
                Lokalna Polska Misja Katolicka na Jersey  

                     Local Polish Catholic Mission in Jersey  
adres: St Mary & St Peter’s R.C. Church, Wellington Road,  

                   St Helier,  Jersey, Channel Islands, JE2 4RJ  
               Ks. Proboszcz: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 

Czytanie z  Księgi proroka Izajasza 25, 6 – 10a; 

PSALM: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana; 
Czytanie z Listu do św. Pawła Apostoła do Filipian 4, 12-14. 19-20; 
Ewangelia według św. Mateusza 22, 1 – 14 ; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA - 28 NIIEDZIELA ZWYKŁA  ROK A 

   Niedziela 
  11.10.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Ewy i Tomasza Armata w 13. rocznicę ślubu o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

19.30 Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

 Poniedziałek 
   12.10.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Wtorek 
    13.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

 

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Środa 
14.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Czwartek 
15.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
        

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

     Piątek 
  16.10.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

         19.00 

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Sobota 
17.10.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 

 

 

Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

29 NIIEDZIELA ZWYKŁA ROK A 

   Niedziela 
   18.10.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

W intencji Eweliny i Vincent z okazji 12 rocznicy ślubu z dziękczynieniem 
i prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejne lata małżeńskiego życia 

           19.30 Śp. Annę Kochan /Msza gregoriańska/ 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii –4.10.2020 - £ 337.88 ,   Na  potrzeby parafii –     Jeżeli ktoś z  Parafian pragnie złożyć ofiarę 

czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY.  Można też wpłacić bezpośrednio na konto: 

Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom składam 

serdeczne podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać. 

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


1. Dziękuję rodzicom dzieci, które w tym roku przystąpiły do I komunii św. za dar na rzecz parafii w postaci 

zakupionej monstrancji i alby. 

Podziękowania składam również rodzicom dzieci, które celebrowały I rocznicę za ofiarę złożoną na rzecz 

parafii w kwocie 190 £. 

2. Trwa miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

 Nabożeństwa różańcowe w każdy piątek po Mszy świętej 

 i w niedzielę o godzinie 19.00 przed Mszą świętą. Zachęcam do uczestnictwa. 

 

3. W najbliższy piątek 16 października o godzinie 17.30 w kościele St. Mary and St. Pater rozpoczną się 

katechezy dla dzieci przygotowujące do I komunii św. w przyszłym roku. Jest to ostatnia możliwość by 

zapisać dziecko. Zapraszam. 

4. Do wspólnoty Kościoła poprzez przyjęcie sakramentu chrztu św. w naszej parafii zostali włączeni Filip 

Ołota i Tomasz Szostak. Ogarniamy ich modlitwą  a także rodziców i chrzestnych. 

 

5. Ks. Dominic  Proboszcz angielskiej parafii wystosował list do naszej wspólnoty z podziękowaniem za 

wsparcie przy remoncie wieży kościoła pw. św. Tomasza. Z jego treścią można się zapoznać na stronie 

naszej parafii i na tablicy ogłoszeń.  

 

6. Ks. Prał. Stefan Wylężek – Rektor Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii, do której struktur 

przynależymy jako wspólnota, napisał do nas list z prośbą o wsparcie finansowe w pokryciu kosztów 

działalności biura. List zostanie odczytany na każdej Mszy św. i jest możliwe zapoznanie się z Jego 

treścią na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii. W odpowiedzi, zachęcam do 

wsparcia finansowego poprzez drugą kolektę na Mszach św. w przyszłą niedzielę, tj. 18 października. 

Bóg zapłać za Waszą ofiarność. 

 

Patroni tygodnia: 

12 października - wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera 

13 października - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 

14 października - wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika 

                          - wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy 

15 października - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 

16 października - wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 

 

Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszach Świętych niedzielnych o godzinie 9.00 i 19.30 w kościele 

St. Mary and St. Peter z ograniczoną liczbą osób (max. 40). 

Zgłoszenia (imię i nazwisko , liczba osób z rodziny oraz godzinę 9.00 lub 19.30) będę przyjmował tylko sms 

na numer  0 7797 77 87 86   od poniedziałku do piątku w tygodniu poprzedzającym niedzielną Eucharystię. 

W przypadku braku miejsc zgłaszane osoby poinformuję  o możliwości uczestnictwa w kolejną niedzielę, tak 

by dać możliwość obecności wszystkim, którzy tego pragną. Proszę o wyrozumiałość i wparcie.  

Ks. Jacek Małecki 

    Również w każdy piątek  w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia  

we Mszy św. o godzinie 19.00. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. 

 

 Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  

Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.      

Bóg zapłać za Waszą troskę, odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich nam 

przyszło żyć.    

  


